Fajčenie, – schéma riešenia problematiky
V priestoroch všetkých pracovísk školy
je zakázané fajčiť

V prípade porušenia zákazu postupne nasleduje:

Paralelné preventívne opatrenia:

Postoje a mýty o fajčení
Fajčenie a kondícia
Fajčenie a zákon
Ponuka odvykacieho programu
Ponuka atraktívnych akcií pre nefajčiarov

V každej fáze problému je
možné žiadať konzultáciu

1. Napomenutie triednym učiteľom.
Oznam rodičom.

2. Pokarhanie triednym učiteľom.
Pohovor u koordinátora prevencie.
Oznam rodičom.

3. Pohovor u riaditeľa.
Oznam rodičom.

4. Pokarhanie riaditeľom.
Predvolanie rodičov.

5. Znížená známka zo správania 2.
Oznam rodičom.

6. Pohovor s rodičmi u riaditeľa.

7. Znížená známka zo správania 3.
Podmienečné vylúčenie.
Oznam rodičom.

8. Vylúčenie zo školy.

Alkohol a nelegálne návykové látky – schéma riešenia problematiky
V každej fáze problému je je
možné požiadať o

Vo všetkých priestoroch a pracoviskách školy
zakázané konzumovať alkoholické nápoje.
psychologické

V prípade porušenia zákazu postupne nasleduje:

vyšetrenie.

1. Pohovor s triednym učiteľom.
Oznámenie na pedagogickej rade.
Pokarhanie riaditeľom.
Oznam rodičom.

Paralelné preventívne opatrenia:

Postoje a mýty o alkohole

Alkohol a zákon

2. Znížená známka zo správania - 2.
Prvé predvolanie rodičov.
Pohovor u riaditeľa.

3. Znížená známka zo správania 3.
Druhé predvolanie rodičov.
Pohovor u riaditeľa
Návrh na podmienečné vylúčenie.

Kontakt s pracoviskom prevencie závislostí

4. Prerokovanie vylúčenia na
pedagogickej rade.
Tretie predvolanie rodičov.
Pohovor u riaditeľa.

Workshop s prevenčným pracovníkom

Diskotéka bez alkoholu
5. Vylúčenie zo štúdia.
.

Žiak školy nesmie užívať
ani prechovávať nelegálne drogy
ani v škole ani mimo nej.

V každej fáze problému je
možné požiadať o psychologické
vyšetrenie.

V prípade porušenia zákazu
postupne nasleduje:

Pohovor s triednym učiteľom,
koordinátorom prevencie,
a riaditeľom.
Predvolanie rodičov do školy.
Návrh na psychologické vyšetrenie.

Paralelné preventívne opatrenia:

Postoje a mýty o nelegálnych drogách

Psychologické, prípadne
psychiatrické vyšetrenie.
Vyšetrenie drogy v organizme.

Workshop s prevenčným pracovníkom
Drogy a zákon

NIE

Ide o
o závislosť
na droge?
ÁNO

Ide
o prvý prípad?

ÁNO

NIE

Riaditeľské pokarhanie.
Zvýšená starostlivosť
a kontrola.
Ak sa viac nevyskytne, uzavrieť.

Odporučiť do starostlivosti
protidrogového oddelenia
psychiatrie.

Po liečení dať
možnosť doštudovať.

Pri opakovanom výskyte drogy u žiaka
Aplikovať postup od začiatku, postupovať
podľa školského poriadku
až po vylúčenie zo štúdia.

Pri podozrení na dílerstvo kontaktovať políciu.

